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 دارة تقرير مجلس ا
 المصريين معية المعماريينج

 2022 - 2020أعوام عن نشاط 
   [األساسي من النظام  1 مادة]         :  أوال  التأسيس

تأسمممسممم  فن ا منس ان وسمممسمممنس همس يديممما قننرا   سيدا انكاة م  فسممما اهرة نا مةافاا انكاة م    نا  اسممما   1917عام  ديسممم     23انه في يوم  ❑
( هأصممم ة  فن ا   س ايممموا موسمممسممما في اهتةاد انسهني نق   اارنس همك ت  اار  مدز تأسمممنسمممه مقورا  في يوننو  جمعية المهندسيييا المعماينيا )

انس قشمممرااةا ا كا ا  -  القسييا الميييالت لد ااد الدللم لامعماينيا UIA EGYPTIAN NATIONAL SECTION    صممما را انسهننا1948
  انشممنو    سي را  1967نسممدا   482م فا  1964نسممدا   32هةي مشمم ونا م اايا انسهناث  ا أانس قشممرااةا ا كا نقكانو   1956نسممدا   384نقكانو  

 اه   اانا  انكاة م .

 1999نسممدا   153ف  قااا توفنق اههضممال نقكانو    12/3/2000 نا ان  ومنا غن  ان اديا م اارخ تا ت سيل ناام انج  نا اهسمماسمم  ف  انج  ❑
ههئة ه  2002نسمممدا   84ننةل مةقرا انكانو   64نسمممدا   32هانكانو   99نسمممدا   153ممممممممممممممممم  هة س ان ا  انكانو    482هاانس قشمممرااةا مدا  ان فا 

باسيييا عجمعية المعماينيا   9/2/2003م اهسمممماسمممم  ف  انج  نا ان  ومنا غن  ان اديا م اارخ تا ت سيل انداا -ن دانزيا هاادم توفنق اههضممممال  
 482 مدا  ان فا هانكنس" األم ساد انط ن   هانكانوني نج  نا ان ردسسمممممممممممنس ان   اارنس   Society of Egyptian Architectsالمييييييييالنيا ع 

 اه   اانا  انكاة م . انشنو    سي را 

/  11  نا ان  ومنا ان ن  ااديا م اارخ ج( مس هئةا انداام اهساسي هاا  ادت في ا   ال ان 30ث  6ث  2 ا ت   ان وافكا اق  ت سيل ان واد ) ❑
5  /2008 . 

 2021نسدا  149مع انكانو   األهضالفي اااا توفنق  2021/  8/ 8بتاينخ في    نا ا ومنا غن  ااديا  األساسيتا ت سيل انداام  ❑
 اهرة نا.ان يامس     إداام 482نس اشراا    نا ان   اارنس ان ص رنس مدا  ان فا هاا 11/01/1202ههئة ه ان دانزيا انصادام في 

   األساسي[ لنظام من ا 2 مادة]        الجمعية:انيا  ميدان نشاط ث

من القانون يجوز للجمعية القيام  11عدا المحظورات المنصوص عليها في المادة  )فيما باآلتي:نوع وميدان نشاط الجمعية ويتحدد  ❑

 مثل(: –من الالئحة التنفيذية  48المادة  –باي نشاط يؤدي الى تحقيق اغراضها في تنمية المجتمع  

 والفنون.نشطة الثقافية ـ األ 2 معمارية( االنشطة العلمية )الهندسية والـ  1

 البيئة. ميدان حماية  ـ 4 ميدان التنظيم واإلدارةـ  3

 .   CPD ـ ميدان تنمية المهنة المتواصل 6 ـ ميدان تنمية المجتمع   5

   األساسي[من النظام   3 ]مادة   التالية:ثالثا  أغراض الجمعية يتم تحقيقها عن طريق األنشطة 

مختلف  فيعلمية والمحاـضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وتوثيق االتـصاالت العلمية  ات والبحوث المباـشرة الدراسـ  -1

  العمرانية.الفنون المعمارية او الهندسية والتخطيطية أو 

والمعارض لمختلف  واإلبداع واألبحاث والمعلومات التأليفواصدار النشرات والمجالت والمؤلفات وتشجيع  العلميمباشرة النشر   -2

  لذلك.وإنشاء مكتبة دسية او التخطيطية او العمرانية  معمارية او الهنالمشروعات ال

وعقد المؤتمرات  فيها، الرايبداء  اة ودراسـة القوانين والتشـريعات واللوائا الخاصـة المعمارية والهندسـية والتخطيطية والعمراني  -3

  المجاالت.هذا  فيالعلمية والمهنية 

المؤتمرات  فيمع الهيئات الدولية واإلقليمية والمنظمات المعمارية والهندسـية والتخطيطية والعمرانية والمشـاركة   الدولين التعاو  -4

الدولية واإلقليمية وتبادل الخبرات العملية من خالل تـشجيع ودعم األـسفار لدراـسة الموضـوعات المعمارية والمـشروعات العمرانية 

  المختصة.الهيئات والمنظمات تنظيمها  فيتشارك  والتيوالهندسية 
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 ثقافيدقيق واحد أو أكثر وإنشاء نادى  علميتخصص  فيتأسيس لجان ومجموعات عمل تخصصية لتتولى اغراض الجمعية  -5

  والعمارة.مجال الفنون  فيوكذا ترشيا أعضائها لجوائز الدولة  لألعضاء،

  وتحكيمها.ة العمرانيالتخطيطية وتنظيم المسابقات المعمارية و في االشتراك  -6

   والعمرانية.تحكيم المسابقات والمنازعات وتقييم األعمال الهندسية المعمارية والتخطيطية  فيترشيا المحكمين  -7
 

   األساسي[من النظام   3 مادة ]   الجمعية:لنشاط  الجغرافيالنطاق  رابعا:

 على مستوى جمهورية مصر العربية   الجغرافي:نطاق عملها *  

  القاهرة. 817 ب. ص.يوليو الدور الثامن  26شارع  30القاهرة  إلدارتها:خذ مركزا مقر المتعنوان ال
 

                                                                 األساسي[من النظام  30 مادة]  :مجموعات العملوتشكيل مجلس اإلدارة وهيئة المكتب  خامسا:

تم  يكما    – تم انتخاب  تسـعة اعضـاءي -من الجمعية العمومية الغير عادية   9/2/2003 فيللجمعية المعتمد   األسـاسـياطار النظام  في •

 لسنة  84لقانون الجديد وطبقا ل للجمعية األساسيمرة كل عامين حسب القواعد المقررة بالنظام   مجلس االدارة  ألعضاء الثلثيالتجديد 

ــيق  و  – 2002 ــاء في التجديد الثلثي  2018ابريل  29في اجتماع الجمعية العمومية االحد قد ســ   قامبعدها   –تم انتخاب ثالثة اعضــ

  ينعام لفترة (امين الصـندوق -االمين العام –النواب   –الرئيس نتخاب هيئة المكتب )التجديد الثلثي بابعد   االعضـاء المنتخبين التسـعة

ولكن قد حدثت    – عضـوا 15مكون من  اليصـبا المجلس ل -واحد ل عام لفترةمجلس االدارة   فياختيار االعضـاء المكملون  يتموكذلك 

ــ  روالدكتوجرجس امين الصـــندوق، / عدلي نجيب   المرحوم المعماري هم )   اإلدارةفي مجلس  أعضـــاءوفيات لثالثة  يف ر/ محمد ـش

واصبا   ،  مجموعات العملواعضاء   ومقررياالعضاء   تمسؤولياتوزيع وكذا  ،   (2022مد غالي عام نبيل مح  /يوالمعمارالعباسي ،  

 :النحو التالي  يعل التشكيل   واصبا  2021عام من المجلس  أعضاءثالثة  استقالةقبول عضو بعد  12المجلس 

 

 
 

ياـسة ا: ـس ادـس   الثقافيخطة النـشاط والبرام  المعتمد للنـشاط   ارطإ  فيتنمية الموارد الذاتية لتمويل انـشطة الجمعية    ـس

  العمل:ومجموعات 

ــابق  الحكوميالدعم  لتوقفنظرا  (1 ــكان وزارة  بميزانيةبالموازنة العامة للدولة  كان مدرجا الذيالس  26من ه توقف منذوالتعمير  اإلس

اعداد وجارى  ،الصــفراويب هللا دس حـسـ المهنبق األـسـ  نوزير اإلســكاعهد  في جنيه( 30000 ســنوي )دعم 1993عام عاما منذ 

ــترج طلب ــطفي مدبولي.م /  رعاية أ امال في بإجراءات طويلة في الموازنة العامة للدولة اع ذلكاسـ ــكان والمرافق   مصـ وزير اإلسـ

 ان شاء هللا.مرة اخرى للجمعية ستعادة بند الدعم الالعمرانية  التنميةو

وتنمية  الذاتيسببياسببة التموي  اقرار م دأ  2003 في اجتماع عام  جمعية العموميةال قرتسببتا سبب ا ا  - ولحين توافر ايرادات ثابتة (2

وبرامج مجموعات العم   النوعيت رعات موجهة ومسبباامات م اةببر  او مير م اةببر  لتحقيا خشة النشبباط ق ول الموارد من خالل 

 االسوق والرئيس   AUA عضو  لنن  كمما  احكاد اريقيقا لممممايققن  -رئيس مجلس االدارة الجمعية   النجا  بوأ  ساميسيف هللا  /.م أ 1

 .UIA صندوق االتحاد الدولي للمعماريين ن يام – االسق ( UIAنائب يئقس االحكاد الد لي لممممايققن )

  2022توفاه هللا فبراير  -  AUAاد اريقيقا لممممايققنئقس  احكنائب ي -نائب رئيس مجلس االدارة   غالى محمود ا.م / نبيل محمد   2

 س ممق  الفن ن النمقم   د،عمقUIA الد ليمض  المنا ب قمنمس االحكاد ال   األمين العام لكام سعوديمحمد هشام  /ا.د.م 3

 المممايق . مييي منم ع  عمل الممايض  ،المالق يئقس المنن    – أمين الصندوق  عزمي الوهاب .م / ممدوح عبد ا 4

 الم ايد. عض  لنن  حنمق    - المساعدمقن الا  -عضو مجلس االدارة        أ. م /  سامر محمود حلمي   5

  UMAR –امين عام اتحاد البحر المتوسط  - عضو مجلس االدارة      عبد الجواد أسامة ايمان /  ا.د.م 6

 . مزا ل  المهن  عض  لنن    -AIA لممممايققن ياألميقمعض  االحكاد   -عضو مجلس االدارة  احمد علي عادل ا. م / حاتم حسن  7

 االثيق . مييي منم ع  عمل المحاكف    - عضو مجلس االدارة    / أحمد مصطفى عنان  ا.د.م 8

 ساقيا. UIAلممممايققن  الد لي  عض  منمس اداية االحكاد  - عضو مجلس االدارة    الرشيديمد وفيق محأ.م / ت 9

 .عقن شمسنامم  الهندس   ممق  العمارة استاذ - - االدارة عضو مجلس  فاروق عبد اللطيف أكرم/  .مدا. 10

 س  AUAعض  الممحب الحنفقذي الحكاد اريقيقا لممممايققن  -عضو مجلس االدارة         هدي عادل المصريد.م /  11

  حنمق  الم ايد المالق المنن  عض   – االدارة عضو مجلس  عدلي نجيب جرجس رضا/  ما. 12
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مجلس اإلدار  ات اع  يؤ د  -ة امراض انشبببا ها اف   فيالسبببنوية ال تتوام  مس مسببب وليات الجمعية وطموحاتها  االةبببترا اتحيث ا  

وق ول الت رعات والمسببباامات الموجهة المحلية والدولية ت العم  ل رامج مجموعا Self-Finance الذاتيسبببياسبببة ونتام التموي  

 . استمرار رسالة الجمعية العلمية والمهنية وتحقيا اادافها فيلتلك األنششة أمال 

في جميس  -انتر التقرير المالي  – بالوقت والجهد والمالواعضببام اللجا  الدولية   لس اإلدار اعضببام مجمسبباامات ا   جدير بالذ ر  (3

و ذلك مسببباامات  في  افة المؤتمرات الدولية واالفريقية مالي  مالمحلية دو  تحمي  الجمعية أي عباالنشبببشة الدولية واالقليمية و

الذين وفروا   –جماعة المهندسبين االسبتشباريين   ECGومكتب الرةبيدي توفيا   المعماري /   يميت مكتبمث   األعضبام المعنويين 

 .2022-2021لعام   النشاط تنفيذ برامج خالل  المالي الدعمللجمعية 

مس المؤسبسبات   االتصباالتوالمؤتمرات وتوثيا  اقامة الندوات والعلمية   األنشبشةمجال   فيأام انشبشة الجمعية   سبابعا 

  والمحلية  واإلقليميةالعلمية والمس ولة عن ممارسة وتنتيم المهنة سوام الدولية 
 

 

 ومجموعات العم  التالية   NPAالمعمارية حزمة ال رامج االنششة تفعي  قرار الجمعية العمومية ل •

 ماجد  مصشفيد.  -  National Program  for Education & Learning Architecture. (NPELA.)ال رنامج الوطني للتعليم المعماري  .1

 اشام سعوديم ا.   .National Program for Architectural Professional Practice (NPAPP)ال رنامج الوطني لمزاولة المهنة المعمارية  .2

 م. توفيا .) PDNPCNational Program for Arch. Continues Professional Development+(ال رنامج الوطني للتنمية المهنية المتواصلة  .3

 هللا سيف. ا م .National Program  for Architectural Competitions (NPA Competitions)ال رنامج الوطني للمسابقات المعمارية  .4

 ابوالنجا هللا سيف ا. م .National Program  for Architectural Awards (NPA Awards)ال رنامج الوطني للجوا ز المعمارية  .5

 فاروق أ رم د  . National Program for Arch. Modification with GATS (NPA GATS)ال رنامج الوطني لتوفيا االوضاع مس اتفاقية الخدمات  .6

 عاةور نايم د. .National Program  for Architectural Industries (NPA Industries)للصناعات المعمارية الوطني  ال رنامج .7

 ايما  جوادد  . National Program  for Green Architecture (NP Green Architecture)ال رنامج الوطني للعمار  الخضرام  .8

 ةريف مرجا د.   .National Program  for Architecture & Society (NPA Society)ال رنامج الوطني للعمار  والمجتمس   .9

 ا ة صفيد  .National Program  for Architecture & Children (NPA Children) والشف ال رنامج الوطني للعمار   .10

 

  التاليعلى الوجه  2022-2018ترةيحات جوا ز الدولة للعام  جاد بدراسة الجمعية مجلس ادار   قام •

 .2019لعام  للم دعين العربالني  جا ز  بفام  المعماريينبترةح من جمعية   – راسم جمال بدرا ا د م /  •

 .3202- 2018 اعوامفي الفنو  لجا ز  الني  سيادته ترةيح تم    – خيرت عليعمر ا د /  •

 2018 لعامفي الفنو    جا ز  الدولة التقديريةفام ب المعماريينبترةح من جمعية  –  ع د الحليم ابراايم ا د م /  •

 1202 لعام نو للف للتقديرية الدولة جا ز ب تفام   المعماريينبترةح من جمعية  – سهير م ي حواس ا د م /  •

 . 9201فنو  ي الف  للتفوقالدولة  جا ز ب تفام  المعماريينبترةح من جمعية   - د م / ابتسام فريد مصشفي  •

 . 2020 لعامفي الفنو   لجا ز  الدولة التقديرية  سيادته ترةيحتم   –  صالح لمعي مصشفى ا د م /  •

 .2022 لعامفي الفنو   لجا ز  الدولة التقديرية   سيادته ترةيحتم   –  محمد توفيا ع د الجواد ا د م /  •

 . 2023 لعامفي الفنو   لجا ز  الدولة التقديرية  سيادتها ترةيحتم   –  انام ضاحي ا د م /  •
 

  ات المصريةار  بالجامعالعماوا   مشروعات التخرج من اقسام  مسابقةات ومعارض ندو •

ـسنة متواصـلة اخرها   33لمدة  مصـر فيأوائل مـشروعات التخر  لألقـسام المعمارية    مـسابقةالـسنوية  اتبحمد هللا تنظيم االحتفالي  تتم

ـ قرارات الدولة بعدم عمل تجمعات او وتعليمات بســــبب   2019عام كان   وتوقفنا عن تنظيم االحتفاليات  ،  مؤتمرات وا  اتنظيم معارـضــ

ــام العمارة يوم ــاتذة وهيئات التدريس والمعماريين الخريجين من اقسـ ــادة االسـ ــور السـ ــمبر  29 االحد بحضـ وافتتا فيها    2019 ديسـ

 الجوائز الماليةأوائل مشــروعات التخر  باألقســام المعمارية بالجامعات المصــرية  بمقر الجمعية وتوزيع ســابقة موالمعرض الســنوي 

رئيس قســم العمارة بالجامعة االمريكية ، وتم  ا د م / احمد شــريفتم تحكيمها من رؤســاء اقســام العمارة برئاســة مشــروعات  ألفضــل

ـ للجميع شــهادات التقدير وتوزيع  قبول اعفاء طالب مشــروعاتهم بإشــراف األســاتذة المعماريين وقرر المجلس رح فيها البعد ندوة ـش

تكريم  فيكمـساهمة   -تقرير النـشاط  في ء المـشاركين في المـسابقةوتـسجيل أـسما  2020رـسوم اـشتراك لعام من القيد وعـضوية األوائل  

 ومازالت مشاريعهم معلقة بالجمعية حتي االن .رة على مستوى اقسام العما 2019اصحاب اوائل مشروعات التخر  لعام الطالب 
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   2020ديسيم ر  30 ندو  ومعرض تكريم اوا   مشروعات التخرج من اقسام العمار  بالجامعات المصرية •

 :2019المشروعات االوائل في كليات العمارة وحاصلين على تقدير امتياز في مشروعات التخر  شهادات التقدير ألصحاب  توزع

جنيه لكل المشاركين  500و لمختلفة على الفائزين العشرة األوائبقيم  2020ية المقررة لعام كما وزعت جوائز مالية تشجيع

 .االن حتىومازالت مشاريعهم معلقة بالجمعية  من رائعة أكثروكانت نتيجة المسابقة بالمعرض 
 

 الدولية و االقليمية المنتمات في المعماريين جمعية ممثلي •

 UIA 4201- -2021 للمعماريين الدولي االتحاد ادار  مجلس عضو - الرةيدي توفيا محمد توفيا / ا م المعماري •

 . UIA للمعماريين الدولي االتحاد ادار  مجلس المناوب عضوال  ا   -  ام  سعودي اشام محمد / ا م المعماري •

 SDG   للمفوضية  المناوب الر يس . MARU المتوسط ال حر معماريين التحاد العام االمين – الجواد ع د ايما  / د المعمارية •

 UIA 0212-2023 للمعماريين ليالدو االتحاد صندوق امين  - اابوالنج هللا سيف / ا م المعماري •

 UIA/UNESCO 2017-2022 الدولي باالتحاد المعماري التعليم لمفوضية المشارك المدير – مصشفى ماجد  / د المعمارية •

 UIA/UNESCO 2021-2023 للمعماريين الدولي باالتحاد المعماري التعليم مفوضية عضو – سالمة أةرف / د عماريالم •

 UIA/PPC 2017-2021 للمعماريين الدولي باالتحاد المهنة مزاولة مفوضية عضو – سامي ماجد / ا م المعماري •

 UIA/Children للمعماريين الدولي باالتحاد والشف  العمار  ل رنامج المشارك يرالمد - الدين صفي عصام ا ة / د المعمارية •

  UIA/Heritage والهوية والتراث العمار  برنامج لجنة عضو – ع ده احمد امال / د المعمارية •

  UIA/Heritage والهوية والتراث العمار  برنامج لجنة عضو  - المري طارق / المعماري •

  UIA/Heritage والهوية والتراث العمار  برنامج لجنة عضو  -  قاسم لميح سامر / المعماري •

  /URBANUIA  عم  مجموعة برنامج لجنة عضو  - عشية المنعم ع د سحر / د المعمارية •

   /SPORTUIA  عم  مجموعة برنامج لجنة عضو  - طوال  فريد نا لة / د المعمارية •

 .UIA للمعماريين الدولي دباالتحا العامة الم اني مفوضية لجنة عضو –  سي ة الغزالي  ريم / د المعماري •

 .UIA للمعماريين الدولي دباالتحا والعمار  المجتمس مفوضية لجنة عضو – مرجا  ةريف / د المعماري •

 افريقيا في التعليم لحنة عضو – س AUA للمعارين افريقيا تحادال التنفيذي المكتب عضو - المصري ادي / د المعمارية •

 بأفريقيا المهنة مزاولة لجنة عضو -- س AUA للمعارين افريقيا اتحاد ادار  مجلس عضو  - عزمي ممدوح / ا م المعماري •

 

   8/8/2021في األوضاع توفيا عمومية جمعية بعد 2022-2021 الثقافي النشاط انجامات ملخص •

  فيها   حاضر – صحي( لعالم  نظيفة  )بيئة شعار  حول للعمارة العالمي اليوم  احتفالية 10/2021/ 3 االحد  ندوة (1
  البحث  وزير  نائب  عاشور ايمن ا.د.م/  ،uia  الدولي االتحاد كلمة  النجا أبو  سامي  هللا  سيف  استشاري/ م.)

  SDG المستدامة  التنمية مفوضية  ومديرة الجواد عبد  ايمان /  م د  ا شمس،  عين  هندسة كلية  د وعمي العلمي
 عزمي.  الوهاب  عبد  ممدوح  /  االستشاري المعماري الندوة وادار الجميلة(  الفنون بكلية   العمارة واستاذ

  ان  واالولوية  أهمية  تأكيد و –  الجائرة  التطوير اعمال  لمناهضة المعماريين جمعية ل  4/10/2021 االثنين بيان (2
 . اوال لإلنسان لعمرانا

  نجويت اكاديمية  خبراء فيها حاضر  –  المصريين المعماريين  جمعية  بمقر  22/10/2021 السبت  عمل ورشة  (3
 المعماريين.  شباب  من  لفيف بحضور   – shop. work academy color Jouten لأللوان

  أستاذ إبراهيم  الحليم عبد  /  األستاذ العالمي  المعماري المرحوم  لتأبين 12/2021/  7 الثالثاء ر ويبينا  ندوة (4
  المعماريين جمعية  بترشيا  2017 لعام للفنون التقديرية الدولة  جائزة ىعل والحائز  القاهرة بهندسة  العمارة
 . واالصدقاء والمحبين   مكتبه  اسرة الندوة  تنظيم  في  وساهم

  المحاضر –  التاريخية  للقاهرة الجنوبية  المنطقة  احياء  مشروعات   حول  18/12/2021 السبت ر ويبينا  ندوة (5
   الفسطاط. منطقة   تطوير الخطيب، محمد  /  المخطط المعماري
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  الغندور،  سيد  /  م  د المعماري المحاضر –  السياحي العمران مستقبل حول  21/12/2021 الثالثاء  ندوة (6
 االحمر.  البحر لمنطقة  السياحي العمران

  الفائزين المعماريين  لقاء –  المهندسين بنقابة  عثمان بقاعة  25/12/2021  السبت دولي  ويبينار   ندوة (7
  واوحاضر  –  uia نللمعماريي  الدولي  االتحاد من  أعضاء بحضور   2021  لعام الدولية التميز بجوائز 
  الواعد/  المعماري شتوتغارت، بجامعة  العمارة استاذة  ضاحي هناء /  م  د )ا  وانجازاتهم أعمالهم عن  بأنفسهم

  منصة   تنظيم  في  وساهم  المشتولي( اسالم /  الواعد المعماري  زيد،  أبو  معاذ  /  الواعد المعماري  ، ةعرف وليد
 . المصرية  لمهندسينا بنقابة  المعلومات تكنولوجيا  إدارة مع  بالتعاون  العالمية بالشبكة  الربط

  للمعماريين الفكرية  الملكية  حقوق  عن –  المصريين المعماريين بجمعية  22/01/2022 السيت ويبينار   ندوة (8
   الدين. نور  هللا  عبد  /  د  ا القانوني الخبير  المحاضر  -  األول الجزء –  القانون في   والمصممين

  استشاري  -  المنياوى حسن هاني /  العالمي  المعماري المرحوم  لتأبين 12/2021/ 28 الجمعة  ر ويبينا  ندوة (9
  مأوي  لعمارة  uia  ن للمعماريي الدولي لالتحاد  زجوتاز فاسيلي   جائزة ىعل والحائز  والجزائر مصر   في العمارة
 . المصريين المعماريين جمعية  بترشيا  2005 عام لهم مأوى  ال  لمن

 بدر.  كريم  /  القدير  المعماري للمصور  – العمراني  التراث من  مشاهد  – 03/2022/ 5 السبت  ويبينار ندوة   (10

  استشاري - غالي  محمد نبيل  /  القدير  المعماري  المرحوم  لتأبين - 19/03/2022 السيت ر ويبينا  ندوة (11
 والتراث.  للعمارة  الحرانية مكتب  ومؤسس  التراثية العمارة

  الثقافي بالمركز   –  فتحي  بك حسن  العالمي المعماري  ميالد   ذكري احتفالية - 3/2022/ 23 األربعاء  ندوة (12
  الشرقاوي،  محمد   القدير/  المعماري الفاروق، عمر /   القدير )المعماري تالمذته من المحاضرين – الصاوي ساقية 

 . فريد( سهير  د. المعمارية  الدهان، رامي  /   القدير العماري

 . السياري سامر /  د  م ا فيها يحاضر  -  القاسية للبيئات مستدامة  حلول  حول  - 10/05/2022 ويبينار   ندوة (13

 تطبيقات – الخضراء  العمارة مستقبل   – المصرية  المهندسين جمعية  مع   مشتركة ندوة  -  5/60/2022 ندوة   (14

 (.الجواد عبد ايمان / د ا الحكيم، فاروق / د.م النجا، أبو هللا سيف )استشاري/ األساتذة من كل فيها حاضر - المتجددة الطاقة

  - العشرين القرن رواد المعماريين  اعمال  – الحضاري التنسيق  جهاز  من  بدعوة -  12/60/2022 ندوة (15
 الكرداني(. دليلة / د ا حواس، سهير / د.م ا النجا، أبو هللا سيف )استشاري/ األساتذة فيها حاضر فيها حاضر -الهناجر بمسرح

  الفائزة  حواس زكي  سهير  /  م  د  ا األستاذة حياة  ومسيرة تكريم  ويبينار ندوة  25/60/2022 ويبينار   ندوة (16
 . والمهنية   والعملية العلمية إنجازاتها - حياة  مسيرة  –  2022 للفنون التقديرية الدولية بجائزة

  الجزء –  القانون في  والمصممين   للمعماريين الفكرية  الملكية حقوق  موضوع  – 13/80/2022ويبينار  ندوة (17
   .الدين نور  هللا  عبد  /  د  ا القانوني  الخبير المحاضر -  الثاني

  توثيق  بعنوان ويبينار  –  NFT الفنون  عالم في جديد موضوع  عن ندوة 17/80/2022ويبينار و  ندوة (18
   .NFTUT  شركة رئيس   - بجاتو تامر   /  المبدع األستاذ المحاضر – الثقافية  والتنمية الفنون

  –  األول  الجزء  –  التخطيط( عمران حول) المعماريين   بجمعية  جزئين  من  ندوة  3/90/2022 ويبينار و  ندوة (19
  المخطط األستاذ  المحاضر -  اإلبداعية  األمكنة  عمل  –  الثاني  الجزء  – مطروح   /  الحكمة  راس  تخطيط

   . شمس  عين بهندسة  والتخطيط  العمارة أستاذ –  عطية العزيز  عبد  هللا  عبد  عمرو /  المعماري
 

  الخاصة نفقتهم علىو مشكورين uia الدولي االتحاد اجتماعات في المشار ة إنجازات •
 :  هامة دولية أنشطة في الخاصة نفقتهم علىو سافروا الذين الجادين الجمعية أعضاء لمشاركة شكره المجلس سجلي

 خالل كان وذلك UIA الدولي لالتحاد عادية الغير العمومية الجمعية اجتماع في مصر لتمثيل معماريين 8 رسمي بوفد االشتراك (1

 اسبانيا. / مدريد في 2022 مايو  17-15 من الفترة

 من الفترة خالل كان وذلك (Housing Affordable) مدريد منتدى في للمشاركة معماري 19 كبير معماري بوفد االشتراك (2

 اسبانيا. / مدريد  في 2022 مايو  18-22
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  ا  ةام هللا 2023 -2022المالي  عامالخالل  جمعية المعماريين   ةنشش المقترح   مخشط  •
 

 مالحتات النشاط         الشهر

بجا ز  الدولية الفا ز   سهير م ي حواساألستاذ  ا د م / ومسير  حيا  تكريم ندو  وي ينار  • يوليو 

   إنجاماتها العلمية والعملية والمهنية -مسير  حيا   – 2022التقديرية للفنو  

        تونس ق رص  -  UMARعم  طالب العمار  في ال حر المتوسط   ورش  •

 

   25/60/2022االثنين 
 

 

 2022يوليو  

 

  – الثاني الجزم – الملكية الفكرية للمعماريين والمصممين في القانو حقوق  • سأمسش

 .الخ ير القانوني ا د / ع د هللا نور الدينالمحاضر 

وي ينار بعنوا  توثيا الفنو  والتنمية  –NFT عن موضوع جديد في عالم الفنو  ندو   •

 .NFTUTر يس ةر ة  -بجاتوالم دع / تامر األستاذ المحاضر  –الثقافية 

 

 9201امسشس  13 الس ت 

 

 2022/   08/   17 ماألربعا 

 س تم ر 
تخشيط راس  –الجزم األول  – التخشيط(حول عمرا  بجمعية المعماريين )ندو  من جز ين  •

المخشط المحاضر األستاذ  - عم  األمكنة اإلبداعية –الجزم الثاني  – الحكمة / مشروح

 .أستاذ العمار  والتخشيط بهندسة عين ةمس –عمرو ع د هللا ع د العزيز عشية /  المعماري

 

 2022س تم ر   3 الس ت 

 

 

 أ توبر 
 محمد سالمة  أةرفد م / ا  –( لعمار افي  تعلم في التعليم و  دالجدياالتجااات )ندو  عن  •

 / UIA– HABITAT UNاليوم العالمي للعمار   احتفالية •

 في مقر جمعية المهندسين المصرية( )االجتماعالعمومية لجمعية المعماريين الجمعية اجتماع  •

 2022 أ توبر  2الحد ا

 2022ا توبر  3االثنين  

 2022 أ توبر  9االحد 

   2022 نوفم ر 27 االحد م المشتولياسال /م  – بوميدامعاذ  /م  –الواعد من الش اب محاضرين  –ندو  المدينة والناس  • فم ر نو

 2022ديسم ر  25االحد  جمعية المعماريين المصريين  – 2022مسابقة اوا   مشروعات التخرج المعمارية معرض  • ديسم ر 

 يناير 
 ةريف مرجا   /د م يحاضر قيها  –  لة المقدسة مسار العاحول احيام ندو   •

 نجويتا اديمية  حاضر فيها خ رامي  –العمار  الداخلية  في األلوا ا اديمية  تنتيمورةة عم   •

   .Jouten color academy work shop لأللوا 
 

 

 2023/   1/  22الحد ا

 2023/   1/  27االحد 

  سي ة الغزالي  ريم / د ا فيها يحاضر –حفي(تالم )العرض الحضار  متحف ميار  مس ندو  • ف راير 

 سرو محمد / م د الخ ير  – للمعماريين MIST العالي بالضغط النيرا  مكافحة نتم ندو  •

 2023/   2/  12 حداال

 2023/  2/  26  االحد

 مارس 
 ابراايم  ريم / د القدير المعماري - اسنا تراث على الحفاظ تجربة عن ندو  •

 الصاوي. بساقية الفاروق عمر / أ م فيها يحاضر – (النسانيةا ار العم) فتحي بك حسن ميالد احتفام •

 الشاقة. استهالك لخفض تضامنا ساعة لمد  العالمية للمشار ة االرض ساعة وقفة •

 2023 /  3 / 05االحد 

 2023 / 3  / 23  الخميس

 2023 مارس 26 االحد 

 المعماري / مصشفي ابو العال – باإلسكندريةالتراث  علىالحفاظ  ندو  تجربة سيجما في • إبري  

 ( مصر في ار العم مستق   -  التراث في )االستثمار حول الحضاري التنسيا مس مؤتمر •

 2023/   4/   2 حداال

 2023/  4/  18  االحد

 مايو 
  العاليليسامح ا د م /   – (العمرا  ةا  في للدولة توصيات)ندو   •

 جمعية المعماريين وجمعية التخشيط العمراني ألعضام –الجديد   اإلداريةميار  للعاصمة  •

 2023مايو  14 االحد

 2023 /  5/  21االحد 

 2023يونيو  AUA (GREAT GREEN WALL) 23 -27 افريقيامؤتمر المشار ة في  • يونيو 

 2023  يوليو 27-723  دانمارك.(  وبنهاجن –) UIAاالتحاد الدولي  اجتماع الجمعية العمومية و ونجرس • يو ولي

 اإلرتقاء بالجمعية ان شاء هللاوللمهنة المعمارية  هداف الساميةالا هللا تعالى بتحقيق ان يوفقنا فيونأمل 

 ...   التوفيق وهللا ولى       
 الرئيس            األمين العام

 

  أبو النجا سامي/ سيف هللا محمد  يأ. معمار     محمد اشام سعودي  ام  /  يد. معمارأ.


